
जेम्स 
वटॅ 

(1736 - 1819) 

वाफेचे 
इंजजन 

जेम्स, हे 
काय 

करतोयस 
तू?   

गरमगरम चहा 
बनवतोय.  

जेम्स वटॅचा जन्म स्कॉटलंडमधील ग्रीनॉक या गावात झाला. त्या गावातील लोक 
उदरननवााहासाठी मासेमारी करत. जेम्सची बुद्धी अत्यंत तल्लख होती. पण शाळेत 
त्याच ेमन लागत नसे. त्यामुळे घरीच बसून तो काहीतरी कारागगरी करत असे.  

तो थोडासा सुदृढ असता तर 
काही करू शकला असता 

कदागचत!  

शाळेत तो सवाात हुशार ववद्याथी 
होता. पण त्याची उपजस्थती 

अनतशय कमी असे.  

खो, खो!  

चल घरी,  
जेम्स.  

तब्येत बरी असती तर 
मी कदागचत  

आयुष्यात  
बरंच  

काही करू  
शकलो  

    असतो. 

 शवेटी जेम्सला ग्लासगो ववद्यापीठात 
वजै्ञाननक उपकरणे बनवण्याच ेव 
दरुुस्त करण्याच ेकाम ममळाले.  

हे वाफेच्या इंजजनच ेमॉडले 
दरुुस्त करायला तुला मजा 
येईल.   

धन्यवाद.  

एकदा जेम्सच्या ममत्राने त्याच्याकड े
न्यकूमेन वाफेच्या इंजजनच ेमॉडले 

दरुुस्तीसाठी आणले.   

 दरुुस्त करून 
काही उपयोग 
नाही. त्याचा नवा 
आराखडा बनवून 
त ेनव्याने बनवले 
पाहहजे. हे खूप 
थरथरतंय आणण 
इंधनसुद्धा खूप   
       खातंय.   

आधी मसलेंडर गरम करावा लागतो 
आणण मग थंड करावा लागतो. 

बरोबर ना?  

न्यूकमेन इंजजनाच ेचक्र 

गरम करा गरम थंड करा पुन्हा गरम करा 

जेम्सने या इंजजनबद्दल ऐकले होते. या इंजजनचे नाव त्याचा शोधननमााता, थॉमस न्यूकमेन, याच्यावरून ठेवले होते. 
ते खाणीतून पाणी उपसण्यासाठी वापरत. या इंजजनची कल्पना छान होती, पण ते पाहहजे तसे काम करत नव्हते.  

1. शतपावली. 2. ववचारांत मग्न 

3. कल्पना चमकली 4. युरेका!  

जेम्स वटॅच्या इंजजनच ेचक्र 

बॉयलर 
गरम गरम गरम  

वाफ थंड करण्यासाठी वेगळे भांडे 

जेम्स घराबाहेर शतपावली करत असताना त्याच्या मनात ववचार आला की तो स्वत: या इंजजनमध्ये सधुारणा 
करू शकतो. त्यासाठी जेम्सने एक वगेळे भांड ेठेवले. त्यात गरम वाफ थंड होत असे.    

 



अकरा  वर्ष े हा  खूप  मोठा  

काळ  आहे वाट बघत बसण्या  साठी 

पण जेम्स त्याचे इंजजन बनवण्यासाठी पैसा जमवू 
शकला नाही. अकरा वर्षे तो त्याला न आवडणाऱ्या 

नोकऱ्या करत राहीला.  

शेवटी संधी 
चालून 
आलीच. 

खरंच वाटत 
नाहीये!  

दोघं ममळून इंजजन 
बनवू.  

शवेटी त्याला एक व्यापारी, मॅथ्यू बोल्टन, 
भेटला. ते दोघे भागीदार बनले.   

हे नवं 
इंजजन जास्त 
कोळसा खात 

नाही.  

हे 
भरभर 
काम 

उरकतंय
. 

माझं बाळ त!े  

माझा  
पैसा  

गुंतलाय  
त्यात! 

माझ े 
सुके पाय!  

अखेरीस, 1776 साली जेम्स वटॅच ेइंजजन बननू तयार झाले. त ेउत्तम ररतीने पाणी उपस ूलागले, तेसदु्धा  
न्यकूमेन इंजजनपेक्षा कमी इंधन वापरून. त्यामळेु खाणीतला ओलावा बऱ्यापकैी कमी झाला. या नव्या इंजजनमळेु 
कापड उद्योगासारख्या इतर उद्योगांची उत्पादकता वाढली. जेम्स वटॅ त्याच्या या इंजजनमध्ये सतत सधुारणा करत 

राहीला. श्रीमंती आल्यावर त्याला काम करायची गरज उरली नाही. मग एक चालतेफफरत ेइंजजन बनवण्याची 
कल्पना त्याच्या डोक्यात आली. पण शवेटी त्याने पवूीसारखे काहीतरी कारागगरी करत राहायच ेठरवले.  


